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Amado Senhor Jesus, Cristo Operário de Deus Pai, revelai-
nos o vosso rosto de misericórdia, para que nos deixemos 
tocar no coração e nos tornemos operários da reconciliação, 
por ges tos fraternos de solidariedade e compaixão para que 
o mundo creia.
Cristo Operário, renovamos o compromisso de permanecer 
em vossa Palavra, para que sejamos verdadeiramente seus 
discípulos, conhecendo a  verdade que nos devolve a verda-
deira liberdade, pela ação amorosa do Espírito Santo Con-
solador, para que de nosso interior corram rios de água viva.
Concedei-nos, Cristo Operário, fazer sempre segundo o 

vosso exemplo só o que agrada o Pai, para que o conheça-
mos e sejamos merecedores da graça especial que agora 
confian tes vos pedimos...(momento de silêncio).
Para que crendo em vós, possamos realizar as obras que 
fazeis e ainda maiores como prome testes, garantindo 
como dissestes que tudo que pedirmos ao Pai em Vosso 
nome será dado pelo Dom do outro defensor, o Espírito 
Santo que ficará para sempre conosco. Assim Seja. Amém!

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de BH.

Oração 
a Cristo 
Operário

ORAÇÃO

 Sintoma da falta de “desconfiômetro”, de que pensar diferente de você não torna o outro seu arqui-inimigo, 
mas te concede a oportunidade de recuperar o sentido do diálogo, da escuta e da avaliação sobre não levar tudo 
para lado pessoal, havendo aí a oportunidade de reconhecer sua inteligência. Mas o vírus da desconfiança de tudo 
come o resto do bom senso.  Sintoma da mesquinhez onde tudo que se fala tem o dom de derrubar o político que 
o ego elegeu. E que os inimigos se armam numa cruzada armada com uma poderosa organização e consegue parar 
o mundo com uma pandemia. Sintoma do esquecimento, de que no passado muitos foram mortos por que defen-
diam que a liberdade humana é mais que necessária, pois é através dela que vida brota, que o diálogo acontece. 
Esquecer se torna melhor porque assim finge de que a dor não é dor. Sintoma do avestruz onde é melhor enterrar 
a cabeça na areia e fingir que a maioria dos presidentes, deputados, senadores, vereadores, prefeitos só sabem da 
existência humana na época que precisam de votos e que depois agem como se a desigualdade fosse algo que não 
existe e se existe pode ser suportável e aceitável desde que não o peça para criar política de inclusão. 
 Sintoma da mentira como verdade: a negação da verdade não é uma mentira para muitos que se escondem 
atrás de seus propósitos nas redes sociais,  pois se com ela se alcança as coisas mais obscuras, para quê querer a 
verdade, já que ela tira das trevas o que não deseja ser luz. E como diz a música “procurando bem todo mundo tem 
remela” e se procurarmos bem veremos que o COVID-19 veio para suscitar o que estava guardado no coração de 
muitos.  E sim, “para todo mal existe uma cura”.

J. Antunes

Desconfio que o COVID-19 tem Desconfio que o COVID-19 tem 
suscitado mais sintomas que suscitado mais sintomas que 

pensamos...   pensamos...   
 Por exemplo, as manifestações que estão 
ocorrendo pelo Brasil podem ser um estado avança-
do de demência  onde as pessoas já não pensam, estão 
deixando se levar pelos sentidos. Sintoma de querer 
ser deuses: julgando o outro no tribunal das redes so-
ciais e pedindo até que seja morto por não defender os 
mesmos pontos de vistas no que concerne ao que está 
aí. Armados com o slogan de que a tradição é o porto 
onde só assim a humanidade vai se salvar, e ai de quem 
discordar, arminhas serão sacadas para exterminar. 
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Olá Leitor, 

 Estamos no mês da Bíblia e, 
mesmo em tempos de pandemia como 
vivemos por agora, é possível contem-
plá-la em nossa vida. A leitura, o estu-
do, a vontade de conhecer independem 
de fatores externos como a pandemia. 
A Bíblia continua sendo comprada, pre-
senteada, lida e estudada e por isso é 
importante durante esse mês agradecer-
mos em nossas orações pela existência  
deste Livro maravilhoso, através do qual 
é possível conhecermos um pouco mais 
sobre Nosso Criador, Nosso Redentor, 
a vida pública e alguns milagres deste. 
A Bíblia não nos revela "tudo de tudo", 
mas nos revela "todo" o necessário da 
Vontade de Deus para seguirmos a Nos-
so Senhor Jesus Cristo com fidelidade. 
Portanto, não deixe a Bíblia de lado nes-
te e em nenhum outro mês do ano. O dia 
da Bíblia em setembro é dia 30, mas a 
Igreja comemora todo o mês como o mês 
da Bíblia.
 Outro artigo importante nessa 
edição é este que você vê aqui ao lado. O 
mês de setembro é também o mês mun-
dial de prevenção do suicídio, assunto 
importantíssimo para a atenção, ação e 
colaboração de todos nós no combate a 
este que é colocado por muitos como a 
última opção para libertação dos proble-
mas. Lembre-se de que uma simples con-
versa pode mudar a vida de alguém que 
esteja debilitado e necessitado de ajuda.
 Aprecie os demais artigos de 
nosso Informativo. Além do que citamos 
aqui, temos outras valiosas reflexões 
para os jovens e todos nós.

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

 

Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado também 
de Setembro Amarelo. O assunto que já foi um tabu muito maior, ainda 
enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por 
ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de informação. O ano de 2017 
foi um marco nacional nesse quesito com a ocorrência de alguns fatores 
que colaboraram a população como um todo a dar mais atenção ao tema e 
procurar informações. Em 2018, o CVV (www.cvv.org.br), uma das enti-
dades mobilizadoras do Setembro Amarelo no Brasil, programou diversas 
atividades em todas as cidades nas quais possui um de seus mais de 90 pos-
tos de atendimento. Alguns exemplos são caminhadas, palestras, balões 
amarelos, pontos turísticos e edifícios públicos iluminados, distribuição 
de folhetos e atendimentos em locais públicos. Carlos Correia, voluntário 
e porta-voz do CVV comenta que é o período mais intenso para todos os 
voluntários da instituição. “Nos preparamos desde o início do ano para 
aproveitar esse importante momento de falar sobre prevenção do suicídio 
e, aos poucos, quebrar alguns tabus”, comenta. Correia comenta que os 32 
suicídios que ocorrem diariamente no país, média de 1 morte a cada 45 
minutos, é algo que pode ser reduzido. “Perceber que a pressão interna 
está muito elevada, que o copo está para transbordar e, nesse momento ou 
antes disso, pedir e aceitar ajuda é muito eficiente. Conversar com alguém, 
seja conhecido ou desconhecido, de forma acolhedora e sem críticas já 
ajudaria essa pessoa a superar aquele momento.” O voluntário do CVV 
complementa que muitas vezes as pessoas precisam de acompanhamento 
médico e/ou psicológico, mas que o serviço do CVV atua em situações de 
crises como complemento a esse tratamento. Não é preciso estar ligado 
ao CVV ou a outra instituição para se mobilizar. Empresas podem fazer 
ações internas, distribuir materiais informativos disponíveis no site www.
setembroamarelo.org.br e promover palestras. Órgãos públicos podem 
iluminar de amarelo fachadas de prédios, promover atividades, falar sobre 
prevenção nas unidades de saúde e escolas. E cada pessoa pode se mobili-
zar usando uma fita amarela ou vestindo amarelo, levantando o tema em 
seus grupos e buscando informações confiáveis sobre o assunto. O movi-
mento Setembro Amarelo, mês mundial de prevenção do suicídio, inicia-
do em 2015, visa sensibilizar e conscientizar a população sobre a questão.

FIQUE POR DENTRO 

Você importa.Você tem valor.Você não está só.
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DOGMA, ASSUNTO DEFINIDODOGMA, ASSUNTO DEFINIDO

CATEQUESE

 Outro exemplo da importância dos dogmas e do porquê de a Igreja não abrir mão de certas verdades foi 
a heresia do Nestorianismo, de Nestório, condenado no Concílio de Éfeso em 431 e o de Calcedonia em 451. 
Algumas igrejas do Oriente ainda o seguem. Teodoro de Mopsuestia e Nestório, seu aluno, foram os maiores 
expoentes dessa heresia. Eram teólogos famosos. Nestório, primeiro, foi monge e depois tornou-se Patriarca de 
Constantinopla, a segunda sede mais importante da Igreja que, no seu tempo, disputava e rivalizava com Roma, 
em tudo. Combateu fortemente todo o tipo de heresia, mas caiu em outra, pela qual foi deposto pelo imperador 
Teodósio e acabou seus dias exilado no Egito onde morreu monge, mas deposto como bispo. Atribui-se a ele a 
culpa de haver defendido ou ensinado que Maria foi apenas TEODOKOS, mas não foi TEOTOKOS. Você pode 
rir da sutileza, mas em grego isso significava nada mais nada menos que “Maria não deve ser vista como mãe de 
Deus e sim como um tipo de governanta que deu à luz ao Cristo homem e não ao Cristo Deus”. Negando à Maria 
a maternidade divina, estariam afirmando que Jesus não era uma, mas duas pessoas. O cristianismo sustenta que 
Jesus era uma pessoa no qual havia duas naturezas: era divino e era humano. Ele sustentava que havia duas pessoas 
em Jesus unidas por um ligação moral. Proclamado o dogma acabou a discussão. A Igreja não aceita mais voltar 
ao assunto. Para ela é dogma: assunto definido.

Pe. Zezinho, sc

 Os jovens reconhecem que o corpo e a sexualidade são essenciais para a sua vida e para o crescimento da 
sua identidade. Mas, num mundo que destaca excessivamente a sexualidade, é difícil manter uma boa relação com 
o próprio corpo e viver serenamente as relações afetivas. Por esta e outras razões, a moral sexual é frequentemente 
«causa de incompreensão e alheamento da Igreja, pois é sentida como um espaço de julgamento e condenação». 
Ao mesmo tempo, os jovens expressam de maneira explícita o desejo de se confrontar sobre «as questões relativas 
à diferença entre identidade masculina e feminina, à reciprocidade entre homens e mulheres, e à homossexu-
alidade».[34] No nosso tempo, «os progressos da ciência e das tecnologias biomédicas incidem fortemente na 
percepção do corpo, induzindo a pensar que se pode modificar sem limites. A capacidade de intervir no DNA, 
a possibilidade de inserir elementos artificiais no organismo (cyborg) e o desenvolvimento das neurociências 
constituem um grande recurso, mas ao mesmo tempo levantam questões antropológicas e éticas».[35]Podem 
levar-nos a esquecer que a vida é um dom, que somos seres criados e limitados, podendo facilmente ser instru-
mentalizados por quem detém o poder tecnológico.[36] «Além disso, em alguns contextos juvenis, difunde-se a 
atração por comportamentos de risco como instrumento para se explorar a si mesmo, procurar emoções fortes e 
obter reconhecimento. (…) Estes fenómenos, a que estão expostas as novas gerações, constituem um obstáculo 
para o amadurecimento sereno».[37] Nos jovens, encontramos também, gravados na alma, os golpes recebidos, 
os fracassos, as recordações tristes. Muitas vezes «são as feridas das derrotas da sua própria história, dos desejos 
frustrados, das discriminações e injustiças sofridas, de não se ter sentido amado ou reconhecido». Além disso, 
temos «as feridas morais, o peso dos próprios erros, o sentido de culpa por ter errado».[38]

Continua na página seguinte...
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 Jesus faz-Se presente nestas cruzes dos jovens, para lhes oferecer a sua amizade, o seu alívio, a sua com-
panhia sanadora, e a Igreja quer ser instrumento d’Ele neste percurso rumo à cura interior e à paz do coração.
Nalguns jovens, reconhecemos um desejo de Deus, embora não possua todos os delineamentos do Deus revelado. 
Noutros, podemos vislumbrar um sonho de fraternidade, o que já não é pouco. Em muitos, existe um desejo real 
de desenvolver as capacidades de que são dotados para oferecerem algo ao mundo. Nalguns, vemos uma sensibili-
dade artística especial, ou uma busca de harmonia com a natureza. Noutros, pode haver uma grande necessidade 
de comunicação. Em muitos deles, encontramos o desejo profundo duma vida diferente. Trata-se de verdadeiros 
pontos de partida, energias interiores que aguardam, disponíveis, uma palavra de estímulo, luz e encorajamento.

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS-SINODAL - CHRISTUS VIVIT
DO SANTO PADRE FRANCISCO AOS JOVENS E A TODO O POVO DE DEUSww.setembroamarelo.org.br.

SAÚDE: 11 Dicas para viver bem, melhor e manter um estilo de vida saudável...SAÚDE: 11 Dicas para viver bem, melhor e manter um estilo de vida saudável...

 Muito se pode fazer em nome da nossa saúde e do nosso bem estar. Andar de mãos dadas com os bons 
hábitos é essencial para a manutenção do bom funcionamento do nosso organismo, garantindo, assim, uma me-
lhor qualidade de vida. Afinal, quem não sonha em viver cada minuto da vida livre dos incômodos e infortúnios 
oriundos de uma vida desregrada e sem limites? Se esta é a sua meta de vida, atente-se às dicas abaixo, incorpore-
as ao seu dia a dia e tenha a certeza de que muito estará fazendo por você mesmo. Confira:

1. Diga NÃO ao cigarro: É importante não fumar. Evite essa prática, assim como estar em ambientes fechados nos 
quais outras pessoas estão fazendo uso do tabaco. Ser um fumante passivo é tão prejudicial à saúde quanto ser um 
dependente da droga.

2. Modere o consumo de álcool: Beba moderadamente e somente socialmente. O excesso de álcool, além da de-
pendência química, causa muitos transtornos e prejuízos à saúde física, mental e social do indivíduo.

Continua na página seguinte...

VIVER BEM
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3. Durma bem: Tenha uma boa noite de sono, com muita tranquilidade. Procure dormir de sete a oito horas por 
noite. Procure relaxar antes de se deitar, tome um bom banho, use roupas confortáveis e limpas, procure pelo 
silêncio e leia um bom livro caso o sono não venha de imediato.

4. Seja uma pessoa ativa: Viver em um mundo moderno e caótico inevitavelmente causa grande estresse nos in-
divíduos. Não o acumule. Coisas ruins devem ser eliminadas de nossas vidas, lembre-se que a nossa meta é viver 
bem e melhor, portanto, controle o estresse, por meio de atividades físicas e sociais.

5. Em sua vida, você em primeiro lugar! Cuide da sua saúde. Lembre-se que você é o principal responsável por 
sua vida e não há ninguém que deva se preocupar mais com você do que você mesmo. Procure regularmente o 
médico de sua confiança, faça exames de rotina, cuide do seu bem-estar bucal, da sua postura e da sua aparên-
cia. Com certeza sua autoestima ficará mais elevada, você será mais bem visto não só por você mesmo, como 
também por aqueles que vivem ao seu redor.  Por meio do respeito próprio e do adquirido, o seu desempenho 
pessoal e profissional se elevará a patamares incalculáveis.

6. Cuidados dobrados durante a gravidez: Se você é mulher e está grávida, dobre os cuidados com a sua saúde. 
O sistema imunológico do bebê que você carrega em seu ventre é criado durante a gestação e completamente 
formado quando a criança atingir três anos de idade. Portanto, manter uma vida saudável durante a gravidez é 
fator determinante para o bem estar do seu filho para o resto da vida.

7. Foco, força e fé: Seja uma pessoa emocionalmente otimista e confiante. Qualquer problema é encarado de 
outra forma, corrigido e eliminado com mais facilidade quando o encaramos de frente e com disposição em 
resolvê-lo. Se não conseguir, de todo, pelo menos estará feliz por ter tentado.

8. Simplesmente sorria! O sorriso abre portas, minimiza os desafetos, alegra o ambiente, ilumina a face, causa 
bem-estar, demonstra felicidade, aumenta as amizades, enfim, sorria. Não há quem resista a belos sorrisos as-
sim como não há quem os despreze. Além disto, pesquisas comprovam que as substâncias produzidas pelo riso 
fortalecem o sistema imunológico e relaxam o corpo.

9. Ponha a boca no trombone! Não guarde para si as coisas que o incomodam. Expresse-se, fale, não esconda 
suas emoções e imponha limites quando alguém lhe fizer algo ruim, logo na primeira vez.

10. Cuide-se ao máximo: Proteja-se. Lave as mãos com frequência, não compartilhe roupas e objetos pessoais, 
evite lugares poucos higienizados, lave os alimentos que consumir “in natura”, certifique-se da procedência e dos 
níveis de cuidado e higiene de outros alimentos, evite contato com pessoas doentes ou acometidas por algum 
mal, enfim, cuide-se ao máximo.

11. O respeito é base para a vida toda: Tenha respeito pelos seus semelhantes. Lembre-se: ninguém vive só. 
Adicione ao seu vocabulário palavras, como bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado (a). Além de você se sentir 
melhor, fará com que as outras pessoas lhe olhem com um carinho mais que especial.

Por Silvana Teixeira.
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SETEMBRO, O  MÊS DA BÍBLIA

A Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a BíbliaA Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Bíblia

 Estamos em setembro, e no Brasil já é uma tradição que este mês seja lembrado como o “Mês da Bíblia”. 
Setembro foi escolhido pelos Bispos do Brasil como o Mês da Bíblia em razão da festa de São Jerônimo, celebrada 
no dia 30.

 São Jerônimo, que viveu entre 340 e 420, foi o secretário do Papa Dâmaso e por ele encarregado de revisar 
a tradução latina da Sagrada Escritura. Essa versão latina feita por esse santo recebeu o nome de Vulgata, que, em 
latim, significa “popular” e o seu trabalho é referência nas traduções da Bíblia até os nossos dias.

 Ao celebrar o Mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Palavra de Deus, a amá-la cada 
vez mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura meditada e rezada. É essencial ao discípulo missionário o contato 
com a Palavra de Deus para ficar solidamente firmado em Cristo e poder testemunhá-Lo no mundo presente, tão 
necessitado de Sua presença. “Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Se 
queremos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo  é indispensável o conhecimento profundo e vivencial da 
Palavra de Deus. É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida cristã na rocha da 
Palavra de Deus” (DA 247).

 A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos comunicar em relação à nossa salvação. Jesus é o centro e o 
coração da Sagrada Escritura. Em Jesus se cumprem todas as promessas feitas no Antigo Testamento para o povo 
de Deus.

 Ao lê-la, não devemos nos esquecer de que Cristo é o ápice da revelação de Deus. Ele é a Palavra viva de 
Deus. Todas  as palavras da Sagrada Escritura têm seu sentido definitivo n’Ele, porque é no mistério de Sua Morte  
e Ressurreição que o plano de Deus Pai para a nossa salvação se cumpre plenamente.

https://formacao.cancaonova.com/biblia/estudo-biblico/setembro-mes-da-biblia/
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OPERÁRIO KIDS

COM CARINHO
TIA PAT 
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PROGRAMAÇÃO

SUA OBRA
SUA FÉ

COLABORE  COM SUA COMUNIDADE!

“SEM O AMOR PELO OUTRO NADA É CONQUISTADO”
CRECHE COMUNITÁRIA CRISTO OPERÁRIO
Colabore cadastrando-se na CEMIG ou
faça sua doação pela conta bancária:
Caixa Econômica Federal
Banco Nº 104
Agência: 2983
Conta Corrente: 146-0
Operação: 003
CNPJ: 22.315.170/0001-06

Faça sua doação!
Banco Bradesco

Agência: 2485 - Conta: 33950-4INFORMAÇÃO SOBRE DÉBITO EM SUA CONTA DA 
CEMIG LIGUE: 3494-2398

COLABORE, PARTICIPE, CONTRIBUA CONOSCO!

Horário de missa
Comunidade do Perpétuo Socorro

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE 
NOSSA 

SRA. AUILIADORA

COMUNIDADE 
NOSSA SRA. DO 

PERPÉTUO SOCORRO


